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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS-BADAL 

 

Data: 8 de juny de 2022, 18.00 h 

 

Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants, pl. Bonet i Moixí i virtual (https://youtu.be/gl8EbQRG-5c) 

 

Presideixen el Consell:  

Sra. Àngels Boix,  Consellera barri GMD PSC   

Sra. Aida Guillén,  Gerent del Districte de Sants-Montjuïc  

 

Consellers/es: 

Sr. David Labrador,   GMD C’s 

Sra. Neus de Haro  GMD Junts x Cat 

Sr. Toni Martínez Carmona  GMD ERC 

 

Veïns/es i entitats assistents: 

Sra. Josefa Balduque   membre CdS Font de la Guatlla-Magòria 

Sr. Juan Giménez  veí 

Sra. Maribel Rebullido  veïna 

Sra. Mónica Benages  veïna 

Sr. Diego Sánchez  Xera 

Sr. Joan Sanromà  veí 

Sr. Albert Fernández   veí 

Sr. Paco Salazar   veí 

Sr. Ramon Font   Sants 3 Ràdio 

AVV Sants-Badal  

 

Personal municipal: 

Sr. Francesc Roma   Tècnic Departament de Participació d'Ecologia Urbana  

Sra. Sonia Frias    Gerent d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona 

GUB 

Sra. Amor González    Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte 

 

Total d’assistents: 22 persones 

 

Ordre del dia  

1. Pla Cuidem Barcelona.   

2. Benvinguda i Informe del regidor.   

3. Torn obert de paraules.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gl8EbQRG-5c
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1. Pla Cuidem Barcelona.  

 

Àngels Boix, Consellera del Districte, excusa l'absència del Regidor Marc Serra, que assistirà 

mes tard. Així mateix, també excusa el Vicepresident del Consell de Barri, Josep Maria Ribalta, 

el veí Joan Manel Parisi i el president de l'AAVV Sants-Badal, que no podran assistir per motius 

personals.  

 

Dóna la paraula a Francesc Roma, tècnic del Departament de Participació d'Ecologia Urbana, 

que indica que avui es farà una dinàmica sobre un plànol del barri on ja hi consten algunes 

demandes que ha fet el veïnat, respecte a qüestions de neteja i manteniment. El Pla Cuidem 

Barcelona està recollint aquestes demandes, a més de les que ja tenen en compte els Serveis 

Tècnics: s'intentarà prioritzar el màxim d'intervencions durant el 2022 i 2023 a partir del 

pressupost extraordinari de 70 milions d'euros amb el que es compta per als 73 barris de la 

ciutat.   

 

Intervenció Resposta 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla-Magòria: Pregunta si el Pla 

Cuidem Barcelona també es desplegarà al 

barri de Font de la Guatlla. 

Francesc Roma respon afirmativament. 

 

Francesc Roma convida els assistents a apropar-se al plànol per tal de fer una dinàmica 

participativa on el veïnat pugui afegir noves incidències, que es recolliran en una acta 

independent.   

 

Aida Guillén, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, explica que la dinàmica s'ha de centrar en 

qüestions de manteniment i neteja. Per a tractar temes de mobilitat, recorda que la Taula de 

Mobilitat de Sants-Badal es reunirà el dia 28 de juny.   

 

Agraeix la participació del veïnat i el suport dels tècnics d'Ecologia Urbana. Explica que no hi 

haurà capacitat per fer tota la inversió que demanen els veïns, però es prioritzaran les 

intervencions més urgents. Destaca el valor de la participació en aquest procés, tant perquè els 

veïns puguin indicar les qüestions que més els afecten com perquè puguin sentir i entendre les 

respostes tècniques a les demandes. La metodologia es complementarà amb una passejada 

que es farà el pròxim 21 de juny a les 18.00 h a la cantonada de C/ Sants amb C/ Torns. 

Recorda que al mes de setembre entrarà al districte la nova contracta de neteja i es farà el 

retorn de tot el treball participatiu, amb les intervencions que es realitzaran durant l'any 2022 i el 

2023.   

 

 

2. Benvinguda i informe del Regidor.  

 

Àngels Boix comunica que, finalment, el Regidor no podrà assistir i passa a llegir l'informe. 
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Notícies breus   

· Rambla dels Jardins de Sants: Aquest estiu es començaran les obres dels parterres, que 

seran protegits amb tanques. A finals d'any, les obres continuaran a la banda que dóna a 

Rambla Badal.  

 

· Virutex: Ahir van començar les obres de demolició de l'antiga nau on es guanyarà un 

equipament per al Districte de 700 m², que comptarà amb 2 accessos: pel C/ Carreras Candi i 

per Riera Blanca. S'està retirant el fibrociment d'acord amb la normativa. Les obres 

començaran el 16 de juny i duraran fins a novembre del 2022.  

 

· C/ Joan de Sada: Hi ha una trobada amb els veïns i veïnes de la zona per al 14 de juliol, per  

tractar la modificació del PGM.   

 

· Carril bici de C/ Sants: Ahir van començar les obres del tram entre C/ Arizala i Av. Madrid, a la 

vorera de muntanya. També s'hi faran obres de clavegueram i soterrament de cablejat.  

 

Recuperació econòmica  

Després de la pandèmia s'està produint una recuperació de l'activitat laboral molt important, 

tant a la ciutat com al país, amb xifres rècord de disminució de l'atur. Destaca que, el passat 

mes d'abril, 1 de cada 2 nous llocs de treball a la ciutat de Barcelona es van signar amb 

contracte indefinit i ho atribueix a l'impacte positiu que ha tingut la nova reforma laboral. Al mes 

d'abril de 2022 s'han signat 70.079 contractes de treball a Barcelona, dels quals 33.244 han 

estat indefinits.  

  

Pla de Sorolls de la Ciutat de Barcelona   

Explica que la contaminació acústica és un problema greu de salut i que el Districte de Sants-

Montjuïc és el 3r districte més afectat de la ciutat. Anuncia que l'Ajuntament està desenvolupant 

un Pla de Sorolls, per a poder identificar quines són les zones de la ciutat acústicament més 

tensades en horari nocturn, de cara a impulsar mesures en diferents àmbits. Al Districte de 

Sants-Montjuïc s'ha identificat el C/ Nou de la Rambla (Poble-sec), els Jardins de la 

Mediterrània (La Marina), la plaça Osca (Sants) i la Rambla de Sants (Sants). S'està treballant 

en aquestes zones amb l'equip de convivència.  

 

Dades de Preinscripció escolar  

Comunica que encara no s'ha acabat la inscripció, així que no es poden donar les dades 

definitives. Es compromet a compartir-les quan estiguin disponibles. Per ara, destaca que s'han 

rebut 7.662 sol·licituds per 4.460 places vacants per al curs vinent, fet que suposa un increment 

del 14% respecte al curs 2021-2022. Recorda que, des del 2015, s'han construït 8 escoles 

bressol a la ciutat, una al Districte de Sants-Montjuïc. A més, també han augmentat les places 

de 8.000 a 8.600. Finalment, destaca l'espai familiar que compta el barri, integrat dins l'escola 

bressol, que ha tingut una molt bona acollida i ha sigut un èxit.  

 

Taula de Mobilitat  

Recorda que hi ha convocatòria el pròxim 28 de juny a les 18.00 h a la seu del Districte.  
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3. Torn obert de paraules.  

 

Intervenció Resposta 

Membre de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla-Magòria:  

· Anuncia que aprova l'acta del Consell de 

Barri anterior.  

· Anuncia que ha entrat tota la documentació 

de l'audiència pública del passat 24 de maig 

sobre el tema de la connexió del ferrocarril.  

· Comunica que està assistint a les audiències 

públiques sobre l'Av. Madrid al Districte de Les 

Corts, com a membre de la Comissió de 

Seguiment de Font de la Guatlla-Magòria.  

· Pregunta si Sonia Frías, Gerent d'Ecologia 

Urbana, substitueix Jèssica Pujol, que va 

assistir a l'últim Consell de Barri. 

· Demana que consti en acta que hi ha un 

expedient al Síndic de Greuges i que el 

Districte, l'alcaldessa i el seu equip estan 

assabentats. 

· Demana que consti en acta que Anna Serra 

ha substituït Gerard Lillo com a Tècnica de 

Democràcia Activa i que li ha enviat diversos 

correus. 

Sonia Frías respon negativament a la 

pregunta que se li ha adreçat. 

Veí: 

· Exposa que l'equipament de Virutex havia de 

ser de 700 m² + 300 m². Ara es parla de 700  

m², demana saber què ha passat.  

· Recorda que la pl. de l'Olivereta fa molt 

temps que no es té notícia ni resposta per part 

del Regidor. 

· Afirma que té més preguntes per al Regidor, 

però no les farà, ja que avui tampoc s'ha 

presentat. 

· Recorda que, a la passejada de Mobilitat del 

passat 8 d'abril, els tècnics es van 

comprometre a tenir els informes en 2 mesos. 

Pensava que avui estarien llestos. 

Àngels Boix respon que pot fer arribar les 

preguntes per escrit i que se li respondrà. 

 

Pel que fa a la pl. de l'Olivereta, recorda la 

resposta que ja va donar el Regidor a 

l'anterior Consell de Barri. 

 

Sobre els informes de Mobilitat, es 

compartiran a la reunió de la Taula de 

Mobilitat. 

 

Aida Guillén respon que a l'anterior Consell de 

Barri van venir el gerent i l'arquitecte del 

projecte i van confirmar que la cessió final 

serà de 700 m². La idea inicial era obtenir 

també 300 m² de soterrani, però el projecte ha 

canviat i ara necessiten tenir places 

d'aparcament. Recorda que el promotor no 

tenia cap obligació de cedir aquest 

equipament que s'ha guanyat. 
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Intervenció Resposta 

Sobre la pl. de l'Olivereta, fa referència al que 

va respondre el Regidor al passat Consell de 

Barri, que consta en acta i que es va explicar 

fa 8 mesos: el reforç de la llosa del pàrquing 

duplica el cost del projecte. Se sap que aquest 

tema preocupa el veïnat, per això s'ha explicat 

moltes vegades. A la tornada de vacances 

d'estiu es prepararà una trobada específica 

amb l'equip redactor, perquè pugui detallar en 

quin estat està el projecte: el 2022 no hi ha 

pressupost, s'haurà de fer de cara el següent 

mandat. 

Veí: Exposa que ha vist una notícia als diaris 

anunciant que es posarà el fil a l'agulla amb el 

cablejat a façanes, especialment en edificis 

històrics i amb valor patrimonial. Vol saber si 

hi ha actuacions previstes al barri i, en cas 

afirmatiu, quines seran i si les empreses del 

cablejat ho pagaran.  

 

Aida Guillén respon que es tracta d'un 

problema històric que genera molts 

problemes. S'ha decidit entomar aquest tema 

engegant un grup de treball amb totes les 

operadores que despleguen cables a la ciutat, 

per a poder fer una mirada a tot el territori i 

veure a quins punts cal intervenir. Avisa que 

serà un procés lent i complicat, però, en tot 

cas, s'ha iniciat i es podrà anar informant: 

quan hi hagi novetats concretes als barris, es 

comunicaran. 

 

Àngels Boix agraeix l'assistència i la participació, insta el veïnat a assistir al proper Consell de 

Barri, que tindrà lloc a Badal, i conclou la sessió a les 19:30h 

 

 

  

  

  

 

 

 

   

 


